Obrazac SRB1804/4

OBRAZAC ZA PRIJAVU
za učešće u PROGRAMU OBUKA u oblasti
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (IKT)

Ime i prezime:
Datum rođenja:
Da li ste interno raseljeno lice

Da

Ne

JMBG
Broj legitimacije interno
raseljenog lica
Opština boravišta u Srbiji:
Opština na Kosovu i Metohiji
(pre 1999)
Broj fiksnog telefona:
Broj mobilnog telefona:
Е-mail adresa:
Adresa stanovanja:
Grad:
Poštanski broj:
Zemlja:
Zvanje:
Radni status:
Student/kinja

Nezaposlen/а

Zaposlen/а

Preduzetnik/ca

Ostalo
______________

Stepen stručne spreme – Označite stepen stručne spreme koji posedujete
I – četiri razreda osnovne škole
II – osnovna škola
III – SSS srednja škola
IV – SSS srednja škola
V – VKV – SSS srednja škola
VI-1 – Osnovne trogodišnje akademske studije – Specijalističke strukovne studije
VI-2 – Osnovne trogodišnje akademske studije – Osnovne trogodišnje strukovne studije
VII-1a – Osnovne četvorogodišnje akademske studije
VII-1b – Master
VII-2 – Magistar nauka
VIII – Doktor nauka
Oblast studija/školovanja:
Naziv institucije na kojoj ste
završili posednji nivo
obrazovanja:
Пројекат финансира
Европска унија
Подршка одрживом повратку интерно расељених лица на Косово*
Пројекат спроводе: Arbeiter –Samariter Bund,
Град Крушевац и Центар за равномерни регионални развој
*

Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 1244/99 Савета безбедности Уједињених нација
и мишљењем међународног суда правде (МСП) о Декларацији о проглашењу независности Косова.

Da li ste tokom ili nakon školovanja bili član nekih organizacija, bavili se volonterskim radom ili
pohađali praksu? Ako jeste, navedite kojih, kao i kontakt osobu iz organizacije koja to može potvrditi
ili priložite preporuku te organizacije(a)?

Da li ste u protekle 3 godine prolazili kroz neke kurseve neformalnog obrazovanja, pohađali seminare
i obuke u cilju ličnog usavršavanja? Ako jeste, navedite najmanje 3 najznačajnije obuke, godinu kada
ste ih pohađali i naziv organizatora/izvođača obuke.

Da li imate
iskustva?

radnog

Ukoliko je odgovor "DA",
popunite ostala polja.

NE

DA

Ukupan broj godina
radnog iskustva:
Ukupno godina radnog
iskustva u IKT sektoru:
Naziv poslednje firme
u kojoj ste radili:
Vreme provedeno u
poslednjoj firmi
(od - do):
Oblast u kojoj firma
posluje:
Pozicija na kojoj ste
radili:
Kontakt osoba u firmi
u kojoj ste radili i
telefon:

OVAJ DEO OBRASCA POPUNJAVAJU SAMO KANDIDATI/KINJE KOJI SE PRIJAVLJUJU NA
OBUKE 1, 2, 3 i 4

Znanje engleskog jezika
А1

А2

Оsnovni
nivo

Niži srednji
nivo

B1
Srednji
nivo

B2
Viši srednji
nivo

C1
Viši nivo

C2
Najviši nivo

Пројекат финансира
Европска унија
Подршка одрживом повратку интерно расељених лица на Косово*
Пројекат спроводе: Arbeiter –Samariter Bund,
Град Крушевац и Центар за равномерни регионални развој
*

Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 1244/99 Савета безбедности Уједињених нација
и мишљењем међународног суда правде (МСП) о Декларацији о проглашењу независности Косова.

Ocenite vaš nivo poznavanja rada na
računaru:

Početni

Srednji

Viši

Početni

Srednji

Viši

Početni

Srednji

Viši

Početni

Srednji

Viši

Znate li neki programski jezik za
pravljenje internet stranica? Ukoliko je
vaš odgovor DA, navedite koji.
Ukoliko ste potvrdno odgovorili na
prethodno pitanje, ocenite Vaš nivo
znanja navedenog programskog jezika.
Znate li neki objektno orijentisani
programski jezik (Npr: C++, Java, PHP,
C# ili drugi)? Ukoliko je odgovor DA
navedite koji?
Ukoliko ste potvrdno odgovorili na
prethodno pitanje, ocenite Vaš nivo
znanja
objektno
orijentisanog
programskog jezika:
Ukoliko ste odgovorili na prethodna dva
pitanja, ocenite nivo vladanja objektno
orijentisanom terminologijom kao što je:
"constructor", "methods", "attributes",
"references", "objects", "instances",
"enums", "structs", "classes", "design
patterns"

Za koju obuku/e se prijavljujete iz našeg programa? Možete se prijaviti za najviše 2 od 5
ponuđenih obuka, ali ćete nakon testiranja i selekcije moći pohađati samo jednu obuku.
Pored obuke za koju se prijavljujete stavite znak „X“.
Obuka 1
HTML/CSS/JavaScript
Obuka 2

Wordpress

Obuka 3

ЈAVA

Obuka 4

Grafički dizajn

Obuka 5

Rukovanje CNC mašinama

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su informacije iznete u prijavi
istinite, i da prihvatam uslove za učešće u programu obuka koje su navedene u Uputstvu za
prijavljivanje za ovaj javni poziva.
Uz prijavu dostavljam sledeću prateću dokumentaciju:
Radnu biografiju (CV)
Motivaciono pismo (obavezno samo za obuke broj 1,2,3 i 4)
Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica
Fotokopiju lične karte
Пројекат финансира
Европска унија
Подршка одрживом повратку интерно расељених лица на Косово*
Пројекат спроводе: Arbeiter –Samariter Bund,
Град Крушевац и Центар за равномерни регионални развој
*

Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 1244/99 Савета безбедности Уједињених нација
и мишљењем међународног суда правде (МСП) о Декларацији о проглашењу независности Косова.

Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica
Izjavu da nisam asistiran
Pristanak na obradu podataka

Datum i mesto:
______________________

Potpis podnosioca prijave:
_______________________
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